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Så lykkedes det endelig at få bunden i orden i 
den nye løsdrift. Vi endte med at strø med et 
pænt tykt lag hør, som jo ikke fryser. Det 
betyder at alle heste er i løsdrift fra søndag den 
14. februar, idet Susie og Leo også bliver ude i 
den store løsdrift. De er efterhånden så 
integrerede i flokken, at vi stoler på de får lov 
at blive inde i hallen sammen med de andre. 
Cara passer stadig godt på dem.

At hestene nu alle går i løsdrift betyder 
heldigvis en del mindre arbejde for os.

Der skal dog tages klatter dagligt i den nye 
løsdrift, og det må alle der har heste hernede 
meget gerne hjælpe med. 
Der står både en spånegreb og en spand lige 
ved leddet og til at begynde med skal man 
bare smide klatterne i ”hullet” udenfor løs-
driften.

For at mindske trækken i den nye løsdrift 
skal vi også her ha’ hængt truckport op, 
ligesom i den eksisterende. Dette sker 
forhåbentlig næste weekend.

Tømning af eksisterende løsdrifthal og mødding. Dette er blevet noget af et projekt med den 
vinter vi har i år, så vi kommer nok hen i marts måned før det kan lade sig gøre.

Ordensregler har vi jo ikke så mange af, men dem der findes har jeg hængt op i stalden på 
samme dør som opslagstavlen.

Foder. Som jeg har skrevet lidt om på hjemmesiden går vi så småt over til nyt foder i løbet af de 
næste par uger. Føllene, unghestene og følhopperne får et Müsli-foder fra Tjørnehøj Mølle, de 
voksne heste får Müsli fra NAG, Mixi får stadig 50/50 og Acir et fuldfoder til konkurrence-heste fra 
Tjørnehøj Mølle – Compete. Hvis nogen er interesseret i indholdet af de forskellige slags foder, har 
jeg sat et link ind til både NAG og Tjørnehøj Mølle på hjemmesiden. Grunden til skiftet er at vi 
(Bianca) hele tiden forsøger at finde det bedste foder til prisen, og efter megen udregning er hun 
nået frem til dette. Foderplanen bliver opdateret, når hestene er helt ovre på det nye foder.

Smeden kommer næste gang den 8. marts.

Ridning bliver det jo desværre ikke så meget af. Kulden inviterer ikke just til længere skovture, så 
det bliver kun en lille skridttur af og til. Heldigvis kan vi da holde hestene i nogenlunde form ved 
hjælp af løbebåndet. Det kniber også for Birgit og Charlotte komme af sted til oldboys om tirsda-
gen – ikke mindst pga. kulden, men vi må tage revanche 
når foråret endelig kommer.

Bianca er som sædvanlig flittig med sin træning og hun og 
Acir var til dressurstævne på Duemosegård her i sidste 
weekend og det blev til en flot 2. plads i LC med over 66% 
så det går fremad. 

Bianca og Charlotte


